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 ת הדיון0ומטר .4

 .עדכון .4.8

 תוכנית משאבי ביה"ס היסודי תשע"ה .4.6

 שונות .4.4

 0עדכון .0

 0ולמידה מרחוקננות במוסדות חינוך תרגיל התגו .0.8

נערך במוסדות החינוך תרגיל התגוננות ארצי. בהמשך  60.46.80ביום  .0.8.8
 לתרגיל בוצע מודל למידה מרחוק.

כל התלמידים והמורים עברו  -תרגיל ההתגוננות בוצע בהצלחה0  .0.8.6
באופן מסודר למרחבים מוגנים ותודרכו על התגוננות בתרחישי 

 מלחמה.

וק, לתרחיש בו לא ניתן להגיע בהמשך נעשה ניסיון לתרגל למידה מרח .0.8.4
 למוסדות. המערכות של משרד החינוך לא עמדו בעומס.

 0יום חילוץ והצלה .0.6

קיימנו בחצר בית הספר יום בדגש חילוץ  49.44.80ביום ראשון  .0.6.8
 והצלה.

 השתתפו0 .0.6.6

גדוד תבור של פיקוד העורף, המתמחה בחילוץ והצלה  .0.6.6.8
 ומאומץ על ידי סניף אל"ח של כפר שמריהו.

 חילוץ והצלה כפר שמריהו רשפון בפיקוד שי רז.יחידת  .0.6.6.6

 נציגות בכבוי אש הרצליה. .0.6.6.4

 מדריכים מפקע"ר, אשר הדריכו בכיתות ובגני הילדים. .0.6.6.0

 התלמידים, הגננות והמורים נחשפו לציוד ולאנשים.  .0.6.4

 בסיום חולקו משלוחי מנות ללוחמי גדוד תבור. .0.6.0

אל"ח, היה מוצלח ואנו מודים לכל השותפים ובמיוחד למתנדבי  .0.6.9
 יחידת חילוץ והצלה ומחלקת ביטחון שלנו.

 הרצאה להורים בנושא הכח ההורי.  .0.4

בבקר, נערך  42.44.80ביום שישי, ביוזמת מנהלת שירותים חברתיים,  .0.4.8
 כנס הורים בנושא הכח ההורי.

הפעם בחנו דרך שונה להגיע את ההורים והכנס נערך ביום שישי  .0.4.6
 ר, באשכול גני הילדיםקבב

 .וריםה 84הגיעו רק  .0.4.4

 כנראה שזה לא באמת חשוב להורים כפי שזה נראה לנו. .0.4.0

 .וועדת רווחה תבצע חשיבה מחודשת .0.4.9
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 0סיכום אירועי פורים .0.0

התקיימו אירועי פורים בבית הספר ובגני  80.44.80ביום שישי,  .0.0.8
 הילדים.

 תוכננה עדלאידע, אשר בוטלה בשל הגשם. .0.0.6

 נערכו פעולות בתוך מתחמים מוגנים. .0.0.4

 היה יפה ומהנה. .0.0.0

 סיור תלמידים בירושלים0 .0.9

, יצאו כל תלמידי ביה"ס היסודי למסלולי סיור 84.44.80ביום שני  .0.9.8
 מגוונים בירושלים.

הסיור בירושלים מתקיים אחת לשנתיים ולכל שכבת גיל מותאם  .0.9.6
 מסלול בהתאם לתוכנית הלימודים ולכושרם.

 היה מוצלח מאוד. .0.9.4

 ביקורים0 .0.1

 0ביקור שר החינוך .0.1.8

התכבדנו לארח את שר החינוך,  84.44.80בבקר יום חמישי  .0.1.8.8
 ח"כ הרב שי פירון, במערכת החינוך שלנו. 

לשר נלוותה מנהלת מחוז ת"א, גב' חיה שיטאי ועוזרת  .0.1.8.6
 השר, הגב' גרציה אנג'לקוביץ.

השר ביקר במרכז העצמה, בגני הילדים ובבית הספר  .0.1.8.4
היסודי, פגש תלמידים, עובדי הוראה ונציגים מוועדי 

 ההורים ומהצופים. 

במהלך הסיור חשפנו את השר לחשיבה החדשנית, הנרקמת  .0.1.8.0
 עם הסטודנטים ממכון שנקר.

השר הביע תודה על האירוח והערכה על העשייה ושלח  .0.1.8.9
 ברכת פורים שמח.

 0עמרם מצנעח"כ ביקור  .0.1.6

, ארחנו את יו"ר וועדת 64.44.6480בבקר יום ראשון  .0.1.6.8
 החינוך, התרבות והספורט של הכנסת ח"כ עמרם מצנע.

כלל את בית ראשונים, מועדון הספורט, מרכז  הביקור .0.1.6.6
ווייל, מרכז העצמה, גני הילדים וביה"ס. בסיום סיירנו 

 .64בתוואי כביש 

היה ביקור מוצלח. ח"כ מצנע ציין לטובה את מידת  .0.1.6.4
 ההשקעה של הרשות בתחומי החינוך והתרבות.

 שבוע החינוך הגופני0 .0.2

 ני.השבוע נערך בבית הספר היסודי שבוע החינוך הגופ .0.2.8
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יצאו כל התלמידים, בליווי המורים, לריצת שטח  69.44.80ביום שני  .0.2.6
 בראה הירוקה.

 במהלך השבוע יתקיימו אירועי ספורט מגוונים. .0.2.4

 צעדת הבנים0 .0.1

 .08-בבקר תתקיים צעדת הבנים ה 69.44.80בשבת,  .0.1.8

 תלמידי ביה"ס היסודי נערכים להשתתף. .0.1.6

 מעורב לסיוע ולתמיכה.שבט ני"ר  .0.1.4

 למשפחה במועדון הספורט גינסיום הצעדה בהפנ .0.1.0

 שבט ני"ר – צופים .0.9

 שבט ני"ר נערך למפעלי הפסח .0.9.8

 יש לראש המועצה תחושה של עזיבת חניכים המחייבת התערבות. .0.9.6

 כפר שמריהו ורשפון לאן? נוער .0.84

אנו עדים לתופעה הולכת ומתרחבת של רישום תלמידים, בוגרי  .0.84.8
 חוף השרון. משותף בית חינוךלכיתות ו', לבתי ספר בהרצליה ולא 

התנהלות זו, בנוסף להשתתפות מצומצמת בפעילות תנועת הנוער,  .0.84.6
מידת הרלוונטיות של הפעילות אותה אנו  מעוררת שאלות לגבי

 מציעים.

ביה"ס היסודי וראש המועצה נפגשו בנושא עם מנהל בית חינוך  מנהל .0.84.4
 חוף השרון לנסות ולברר מקור התופעה.

מועצה וצוות החינוך עם תלמידי ייפגשו ראש ה 61.44.80ביום שישי  .0.84.0
 כיתות ו' והוריהם לשמוע אותם.

 ליטל גבריאלי, עו"ס נוער, תנסה לחקור את התופעה באופן אקדמי. .0.84.9

 בסיכום ננסה לגבש המלצות. .0.84.1

מנהלת מחלקת חינוך חוף השרון מציעה להרחיב את ההשתתפות  .0.84.2
 בפעילות, אשר מוצעת לבני הנוער, במיוחד פעילויות שיא.

 0יצ"במתוצאות ה .0.88

אף שאנו מדורגים גבוה ברוב המדדים, הביע ראש המועצה אי  .0.88.8
שביעות רצון ולדעתו בית הספר שלנו, על הרכב האוכלוסייה, איכות 
המורים והמשאבים המופנים אליו ראוי שיהיה בעשירון העליון בכל 

 המדדים.

 נושא לימודי המדעים חייב לקבל עדיפות. .0.88.6

פגישה עם צוות "עת הדעת" בנושא. קיימנו  69.44.80בבקר יום שלשי  .0.88.4
סוכם שצוות עת הדעת יכין תוכנית תלת שנתית, אשר תביא את 

 הישגי ביה"ס לשיפור משמעותי.

 תוכנית משאבי ביה"ס היסודי תשע"ה .9
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לקראת כל פתיחת שנת לימודים מכין מנהל ביה"ס תוכנית עבודה הנשענת  .9.8
 על מספר הערכות0

 מספר תלמידים .9.8.8

 מספר כיתות תקניות .9.8.6

 שעות תקן משרד החינוך .9.8.4

 תקציב, בהתאם למקורות0 משרד החינוך, רשויות והורים. .9.8.0

 טכנולוגיה תומכת הוראה ולמידה לשלוש השנים הבאות. .9.8.9

 494-להערכתנו בשנת הלימודים תשע"ה ילמדו בבית הספר היסודי כ .9.6
כיתות  4-תלמידים, תמשיך ב 21כיתות אם. שכבה ב', עם  84-תלמידים, ב

 אם.

-בדיון עם ספקי התוכן נראה כי גם השנה נמשיך עם מחשבי לפ –טכנולוגיה  .9.4
 . טרם בשלו התנאים לעבור לטבלטים.טופ

מנהל ביה"ס הציג סקר, אשר נערך בקרב תלמידי ביה"ס והוריהם. למעלה  .9.0
 ממחצית השיבו ואמינותו טובה0

 בסה"כ ניכרת שביעות רצון. .9.0.8

 יש לגבש תוכנית שיפורים והתאמות. .9.0.6

 הלימודים תשע"ה0דגשים לשנת  .9.9

המשך העצמת הספורט והאומנות, כאיזון לריבוי הלמידה  .9.9.8
 המתוקשבת.

 ו'.-תוכנית לפיתוח תרבות שיח/דיון לכיתות ה' ו .9.9.6

 ב'.-תוכנית בתחום מדע וטכנולוגיה לכיתות א' ו .9.9.4

 תוכנית ללימודי מדע וטכנולוגיה לגן טרום חובה וגן חובה. .9.9.0

 0שתי מצגותלקישורים  .9.1

 (המלצות)ה "תכנית העשרה תשע .9.1.8

 .(הצעה)ה "תכנית העשרה תשע .9.1.6

 ם בשבוע0מעבר לחמישה ימי לימודי .1

 מיעוטו שישה. רוב המשק עובד חמישה ימים בשבוע. .1.8

יסודיים מלמדים -בית חינוך משותף חוף השרון וחלק מבתי הספר העל .1.6
 חמישה ימים בשבוע.

ומושב רשפון בעניין בהסכם, אשר נחתם עם המועצה האזורית חוף השרון  .1.4
 ביה"ס היסודי סוכם שיישקל מעבר לחמישה ימי לימוד.

מי לימוד בבית הספר יביא לחיסכון בהוצאות ולהתייעלות מעבר לחמישה י .1.0
כלכלית ויאפשר העברת פעילות צופים וספורט ביום שישי בבקר במקום אחר 

 הצהריים.

https://drive.google.com/file/d/0BxQlxFf9ZgUoRmRxTWJvSm5Ba1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxQlxFf9ZgUoRmRxTWJvSm5Ba1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxQlxFf9ZgUoRURUdEpqVDRkWFk/edit?usp=sharing
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 הועברה פנייה במשרד החינוך לבדיקת הנושא. .1.9

 סיכום0 .2

. מדובר בדיון איכותי ומאוד אשר הגיעו לדיון ראש המועצה מודה לחברים .2.8
 משמעותי. 

תהיינה תוצאה של לגבי שנת הלימודים תשע"ה ים, ההחלטות מטבע הדבר .2.6
 פשרה בין תוכנית אידיאלית ומגבלות תקציב, אשר תניב תוכנית ראלית.

אף תוכנית לא נותנת מענה לכל הרצונות. יש לנסות להגיע לרוב הילדים  .2.4
ולאפשר לביה"ס לחשוף אותם לגירויים אינטלקטואלים, אומנותיים 

 הקפדה על אתיקה, כבוד ופיתוח מיומנויות.וספורטיביים תוך 

בית הספר היסודי ונציגי ההורים לגיבוש  םבחודש הקרוב נתכנס שוב בפורו .2.0
 מדויק יותר. ההחלטה תגובש לתוכנית עבודה עבור משרד החינוך.

 על בסיס התוכנית יגייס מנהל ביה"ס כח אדם מקצועי. .2.9

 בית הספר של החופש הגדול0 .2.1

ביוזמה להאריך את שנת הלימודים לתקופת משרד החינוך יצא  .2.1.8
ב' -החופש הגדול. בקבוצת הישובים שלנו מדובר על בוגרי כיתות א' ו

 ימי לימוד. 89לשלושה שבועות, בסה"כ 

 הכוונה לקיים שילוב של קייטנה עם לימוד. .2.1.6

 המימון משותף למשרד החינוך, הרשות המקומית וההורים. .2.1.4

דר' שניידר ורוב  ,מנהל ביה"ס אנו נערכים לכך. מרכז הפעילות יהיה .2.1.0
 המדריכים יהיו מורים מביה"ס.

 בימים הקרובים נתגבש לתוכנית ונעדכן. .2.1.9

 פרוגרמה לבית הספר .2.2

לפני כשלוש שנים העברנו בוועדה המקומית תוכנית עדכנית לבית  .2.2.8
 הספר היסודי.

התוכנית הוגשה למשרד החינוך לאישור פרוגרמתי בכדי שיאושר  .2.2.6
 תקציב לבנייתו מחדש.

 

 תודה מקרב לב למשתתפי הדיון.

 

 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 חברי המועצה המקומית כפר שמריהו

 גב' עדנה צימרמן -מחוז ת"א  -משרד החינוך 
 שלומית ברקגב'  -מחוז ת"א  -משרד החינוך 

 
 דרור אלוני

 ראש המועצה המקומית
 כפר שמריהו


